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Sisäministeriön lausuntopyyntö ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksesta ja 
luonnoksesta sisäministeriön asetukseksi 

Sisäministeriö on pyytänyt puolustusministeriöltä lausuntoa ampuma-aseasetuksen (145/1998) 
muutoksesta ja sisäministeriön asetuksesta teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen 
estämiseksi ja latauslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä. Puolustusministeriö esittää 
lausuntonaan seuraavaa. 

Puolustusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että Puolustusvoimat on ulkoistanut 
sopimuskumppaneille valtion aseiden kunnossapitoa, joka sisältää aseiden korjaamista, varastointia, 
osien vaihtoa ja valmistusta. Puolustusministeriö pitää tärkeänä, että Puolustusvoimien aseiden 
ylläpitojärjestelmiin liittyvien sopimuskumppanien rooli tunnistetaan myös lainsäädännössä. Tämä 
näkemys on otettu huomioon eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVm 37/2018), jossa 
esitetään ampuma-aselain 17 §:n soveltamisalan rajaukseen muutosta siten, että ampuma-aselain 
17 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 7 a kohta, jolla ampuma-aselain 25 tai 42 c §:ssä 
asetietojärjestelmään tehtävien ilmoitusten osalta soveltamisalan ulkopuolelle rajataan valtion 
ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen.  

Puolustusministeriö pyytää sisäministeriötä varmistamaan hallinnonalallaan, että Puolustusvoimien 
aseita koskevat edellä mainitut sopimusmenettelyt kyetään toteuttamaan tarkoituksenmukaisella ja 
viranomaisresursseja mahdollisimman vähän kuormittamalla tavalla, kuitenkaan tinkimättä ampuma-
aseturvallisuudesta. 

Puolustusministeriö kiinnittää sisäministeriön huomiota myös ampuma-asetuksen muutosta 
koskevan luonnoksen osalta kyseisen luonnoksen sisältämiin tulkinnanvaraisiin tai laajaa 
harkinnanvaraa viranomaiselle jättäviin säännöksiin, jotka koskevat erilaisten selvitysten 
toimittamista. Esimerkiksi luonnoksen 10, 16, 17, 44 a ja 55 § ovat kyseisiä avoimia säännöksiä. 
Puolustusministeriö pyytää sisäministeriötä varmistamaan, että valtakunnan alueelle ei synny 
erilaista käytäntöä lupaviranomaisten välille sen suhteen, millaisia selvityksiä erityisesti ampuma-
aselupien osalta yleensä vaaditaan. 
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Puolustusministeriö pyytää lisäksi sisäministeriötä edistämään Puolustusvoimien sotilashenkilöstön 
mahdollisuuksia hankkia ampuma-aselupa omaehtoista ampumaharjoittelua varten. 

Puolustusministeriö lausuu koko puolustushallinnon puolesta. 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

Hallitusneuvos, 
lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström 
 
 
 
Hallitussihteeri, 
varatuomari Timo Tuurihalme 

 

 

Jakelu Sisäministeriö 
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